
TRANSMITER FM BLUETOOTH 5.0 USB SD
OG45A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne:

• Innowacyjny, elastyczny pałąk pozwala ustawić urządzenie pod dowolnym kątem, znacznie 
zwiększając wygodę użytkowania. 

• Wbudowany czytnik kart microSD pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z kart pamięci. 
• Bezprzewodowa transmisja muzyki i rozmów telefonicznych do samochodowego systemu audio za

pośrednictwem technologii Bluetooth w wersji 5.0. 
• Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem odtwarzania muzyki i trybem głośnomówiącym 

Bluetooth. 
• Możliwość odbierania i kończenia połączeń telefonicznych. 
• Dwa wyjścia ładowania USB: 1x 5 V 2.1 A oraz 1A, kompatybilne z iPod/iPhone/iPad oraz innymi 

urządzeniami mobilnymi. 
• Urządzenie to pozwala na słuchanie muzyki z przenośnego odtwarzacza muzyki. Wystarczy 

połączyć je z transmiterem za pomocą kabla mini jack - mini jack. 
• Obsługuje muzykę zapisaną w folderach! 
• Podświetlany duży i bardzo czytelny wyświetlacz LCD o przekątnej 1,3''! 

Specyfikacja:

Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 + EDR i A2DP
Menu w języku polskim! 
Typ: BT06 
Specjalny pałąk umożliwiający regulację w płaszczyźnie 360 stopni! 
Wbudowany mikrofon o zasięgu do 2 metrów. 
System redukcji szumów i echa (DSP)
Equalizer 
Zakres częstotliwości: 87.5 - 108 MHz FM 
Częstotliwość dźwięku: 20 Hz-15 KHz 
Czytelny wyświetlacz o przekątnej 1,3'' 
Zasilanie: standardowe gniazdo zapalniczki (DC12/24V) 
Format audio: MP3, WMA, WAV 
SNR: 85dB (FM: 60dB) 
Czytnik kart microSD o pojemności do 64 GB 
Wyjście zasilające USB (2): 1x 5V 2.1A + 1x 5V 1A
Poziom ładowania akumulatora w aucie (V) 
Wejście AUX: 3,5 mm mini jack 
Wznowienie odtwarzania po ponownym włączeniu transmitera: tak 
Maksymalna odległość przesyłania sygnału radiowego: do 3 metrów 
Maksymalna odległość przesyłania sygnału bluetooth: do 10 metrów 
Maksymalna czułość mikrofonu: do 2 metrów 
Kolor wyświetlacza: niebieski 
Kabel AUX w zestawie! 
Wymiary transmitera: 10 cm x 13 cm x 3,5 cm 

2. Użytkowanie:

1. Włóż urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej 12V.
2. Włóż nośnik muzyki (MP3) do portu USB transmitera lub kartę SD do czytnika kart transmitera. Transmiter
zacznie automatycznie odtwarzać muzykę z nośnika (czego oczywiście jeszcze nie słychać z radia).
3. Alternatywnie - podłącz zewnętrzne urządzenie audio do portu AUX korzystając z dołączonego w zestawie
kabelka minijack 3,5 mm
4. Ustaw radio samochodowe na dowolną, wolną częstotliwość na kanałach FM (np. 108,00 MHz)
5. Ustaw odpowiednią częstotliwość FM transmitera za pomocą przycisków ( CH- ) , ( CH+ ), w naszym 
przykładzie jest to 108,00 MHz. W tym momencie radio gra już muzykę odtwarzaną przez urządzenie.
6. Głośność można regulować obracając pokrętło włącznika POWER po lewej stronie transmitera bądź z 
poziomu urządzeń audio czy radia samochodowego. Zmiany utworów dokonujemy obracając pokrętło PLAY 
z prawej strony transmitera.
7. Aby odbierać połączenia telefoniczne bądź słuchać muzyki z telefonu należy zsynchronizować połączenia 
Bluetooth pomiędzy transmiterem, a telefonem komórkowym. W tym celu należy: 
- Włączamy transmiter. W telefonie włączamy funkcję BLUETOOTH oraz widoczność i wyszukujemy 
akcesoria audio. 
- Gdy nasz telefon znajdzie Transmiter o nazwie „BT06” parujemy urządzenia. Po prawidłowym sparowaniu 
na wyświetlaczu transmitera powinna pojawić się nazwa naszego telefonu. Po chwili możemy już korzystać z
urządzenia Bluetooth.
- UWAGA: J  eżeli pojawi się monit o   PIN   należy wpisać 0000!  
- Połączenia przychodzące odbieramy wciskając PRAWE POKRĘTŁO, a kończymy ponownie naciskając 
PRAWE POKRĘTŁO. Aby wykonać ostatnio wybierane połączenie – dwukrotnie wciśnij PRAWE 
POKRĘTŁO.
- Podczas rozmowy telefonicznej głos dzwoniącego usłyszymy w głośnikach naszego samochodu. 
8. Produkt posiada funkcję USB Dual Charging. Aby rozpocząć ładowanie innego urządzenia (np. 
smartfona) z portu USB należy podłączyć je do portu USB transmitera za pomocą kabla USB typu A – 
ładowanie rozpocznie się automatycznie (z natężeniem prądu 1A bądź 2,1A ).
9. Przejścia do ustawień (equalizer, język oraz kontrast wyświetlacza) dokonujemy wciskając przycisk 
pomiędzy (CH-) oraz (CH+), wybór ustawianej opcji – przycisk środkowy, zmiana opcji przyciskiem CH- / 
CH+

3. Uwagi i środki ostrożności:
• Transmiter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V!
• Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej 

użytkować.
• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
• Nie ustawiać transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji głośności w 

radiu samochodowym.
• Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe.
• Nie używać transmitera w zbyt niskich / wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym 

środowisku. Nie wrzucać urządzenia do ognia!


